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Oθησβξίνπ 2015, κε ζέκα «Αμηνπξέπεηα ζηελ Φπρηθή Τγεία» (Dignity and 

Mental Health).  

ΥΔΣ: 1. Σν κε αξηζκ. Γ3δ/ΓΦΑΤ 9 /Γ.Π./νηθ. 60005/5.08.2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο  

                 Π.Φ.Τ. θαη Πξφιεςεο, κε ζέκα «Καζνξηζκφο εληαίσλ δηαδηθαζηψλ    

                 έθδνζεο  Δγθπθιίσλ γηα Παγθφζκηεο θαη Γηεζλείο Ηκέξεο /Δβδνκάδεο».  

            2. Σν απφ 5.10.2015 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Γ/λζεο Φπρηθήο                 

                Τγείαο.  
   
             Η Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, Σκήκα Γ΄ Αγσγήο 

Τγείαο θαη Πξφιεςεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλαξκφδηα Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζην πιαίζην ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο  Φπρηθήο Τγείαο (World 

Mental Health Day), φπσο απηή έρεη θαζηεξσζεί απφ ηελ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία 

Φπρηθήο Τγείαο (WFMH) θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ  Τγείαο (WΗΟ)  θαη είλαη ε  

10
ε
 Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζαο ελεκεξψλεη γηα ηα αθφινπζα:  

Α. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο γηα ην έηνο 2015, ζέηεη σο ζέκα ηεο 

ελεκεξσηηθήο Δθζηξαηείαο , «Αμηνπξέπεηα θαη Φπρηθή Τγεία» (Dignity and 

Mental Health), επηδηψθνληαο  λα ελεκεξψζεη  θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ην επξχ 

θνηλφ γηα ηα ςπρηθά λνζήκαηα, ηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ  θαη ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο  ζε φιεο ηηο πηπρέο/ εθθάλζεηο 
 
ηεο δσήο ηνπο. 

    Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη φηη  ε  απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηεί, σο κία ηηο 

πην κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο  πξνθιήζεηο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο επνρήο καο.  

     Υηιηάδεο άλζξσπνη κε ςπρηθέο αζζέλεηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζπρλά ζηεξνχληαη ηνπ 

ζεβαζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο  ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο. Βηψλνπλ φρη κφλν 

ηελ δηάθξηζε, ην ζηίγκα θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, αιιά  ππφθεηληαη επίζεο ζε 
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ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή θαθνκεηαρείξηζε θαζψο θαη ζε έλα επξχ θάζκα 

παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη πξνζβνιήο ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο.  

       Η Παγθφζκηα Ηκέξα Φπρηθήο Τγείαο, παξέρεη ηελ επθαηξία γηα πξνβιεκαηηζκφ, 

ελεκέξσζε θαη  επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο  ζρεηηθά
 
κε ηελ πξνάζπηζε θαη  

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ςπρηθψο παζρφλησλ, ηελ αλάδεημε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπξέπεηα ησλ 

αζζελψλ ζηελ ςπρηθή πγεία, κε ζηφρν ηελ  εμάιεηςε ηνπ ςπρηαηξηθνχ ζηίγκαηνο  θαη  

ησλ δηαθξίζεσλ,  ψζηε ηα άηνκα  κε ςπρηθέο παζήζεηο λα κπνξνχλ λα δηαβηνχλ 

ηζφηηκα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
, 

Β1.  χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ν φξνο αμηνπξέπεηα αλαθέξεηαη 

ζηελ έκθπηε αμία ηνπ αλζξψπνπ  θαη ζπλδέεηαη έληνλα κε ηνλ ζεβαζκφ πξνο άιια 

πξφζσπα,  ηελ αλαγλψξηζε, ηνλ απηνζεβαζκφ θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ επηινγψλ. Η 

δσή κε αμηνπξέπεηα πεγάδεη απφ ηνλ  ζεβαζκφ ζε βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ :  

 ηεο ειεπζεξίαο απφ ηε βία θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε 

 ηεο ειεπζεξίαο απφ δηαθξίζεηο 

 ηεο απηνλνκίαο θαη απηνδηάζεζεο 

 ηεο ελζσκάησζεο ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο 

 ηεο  ζπκκεηνρήο ζηε ράξαμε πνιηηηθψλ
 

Β2.   Πνιινί ςπρηθά αζζελείο, ζε φιν ηνλ θφζκν, βηψλνπλ ην ζηίγκα, ηε δηάθξηζε θαη 

έλα επξχ θάζκα παξαβηάζεσλ πνπ πξνζβάιινπλ  ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο, φπσο: 

-  Σνλ ηδξπκαηηθφ εγθιεηζκφ θαη ηελ απνκφλσζε απφ ηελ θνηλφηεηα, πνπ ζπρλά 

ζπλνδεχεηαη απφ απάλζξσπε θαη ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε. 

- Σε θπζηθή, ζεμνπαιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε/ παξακέιεζε , θαζψο θαη 

ηελ εγθαηάιεηςε ζε λνζνθνκεία θαη θπιαθέο αιιά θαη ζηηο θνηλφηεηεο. 

- Σε ζηέξεζε ηνπ  δηθαηψκαηνο λα ιακβάλνπλ  απνθάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. πρλά 

απνζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη  γηα ηελ θξνληίδα θαη ηελ 

αγσγή ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο, γηα ηνλ ρψξν πνπ επηζπκνχλ λα δηαβηνχλ, θαζψο θαη 

γηα ηηο πξνζσπηθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

- Σε ζηέξεζε ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ζηε γεληθή θαη εμεηδηθεπκέλε ςπρηθή 

θξνληίδα πγείαο. πλεπεία απηνχ, ζπγθξηηηθά κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, νη ςπρηθά 

αζζελείο εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο . 

-  Σε ζηέξεζε ηεο πξφζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθέο θαη εξγαζηαθέο επθαηξίεο. Σν ζηίγκα 

θαη ε παξαπιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα ςπρηθά λνζήκαηα, έρνπλ σο απνηέιεζκα νη 
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ςπρηθά πάζρνληεο  λα αληηκεησπίδνπλ  δηαθξίζεηο ζηελ απαζρφιεζε ελψ παξάιιεια 

ζηεξνχληαη επθαηξηψλ  γηα εξγαζία θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία. 

      Σέινο,  νη αλήιηθνη ςπρηθά αζζελείο αληηκεησπίδνπλ απνθιεηζκνχο σο πξνο ηελ 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε κε απνηέιεζκα ηε δηαηψληζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ απνθιεηζκνχ.   

πρλά απνζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο γηα πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

δσή. Σνπο ζηεξείηαη ε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ  κέξνο ζε δεκφζηεο/θνηλσληθέο  

ζρέζεηο, λα ςεθίζνπλ ή λα απνθηήζνπλ δεκφζην αμίσκα. Δπίζεο δελ ηνπο παξέρεηαη  

ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο  απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

επεξεάδνπλ θαη ηνπο αθνξνχλ, φπσο ε πνιηηηθή γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ε 

λνκνζεηηθή ή δηνηθεηηθή  κεηαξξχζκηζε. πρλά ζε άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο 

εκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ζε ςπραγσγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. 

 

Γ.  χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο  

πξνψζεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αλάδεημεο αμηνπξέπεηαο ησλ αηφκσλ κε ςπρηθά 

λνζήκαηα ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: 

1. ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη απαξαίηεην λα 

παξέρεηαη πνηνηηθή ππνζηήξημε θαη θξνληίδα κέζσ: 

 ηεο παξνρήο θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 

θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ ςπρηθά αζζελψλ. 

 ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο ησλ αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηφο ηνπο λα ιακβάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία 

θαη ηε θξνληίδα ηνπο θαη 

 ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ζε εμαηνκηθεπκέλεο πνηνηηθέο ππεξεζίεο 

ςπρηθήο πγείαο πνπ πξνάγνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζέβνληαη ηηο αμίεο 

ηνπο, ηηο επηινγέο  θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.  

2. ηελ θνηλφηεηα απαηηείηαη: 

 λα ππνζηεξίδνληαη ηα άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ 

απξφζθνπηα ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή.  

 λα γίλεηαη ζεβαζηή ε απηνλνκία, ε ειεπζεξία αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ ηξφπν 

δηαβίσζήο ηνπο θαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεηεκάησλ. 
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 λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε ζηέγαζε, 

ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαζψο θαη ζηελ παξνρή άιισλ επθαηξηψλ έληαμεο. 

 

              ην παξάξηεκα πνπ επηζπλάπηεηαη κε ζέκα, «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΗΝ ΠΡΟΑΠΙΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 

ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΦΤΥΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ»,  παξνπζηάδνληαη  νη άμνλεο ηνπ 

έξγνπ QualityRights, ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ην εζληθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ  Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, ην 

έξγν θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο  θαζψο θαη άιινη αξκφδηνη Φνξείο θαη Τπεξεζίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν απηφ. 

 

Γ1. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά ε αλάπηπμε, νξγάλσζε  θαη 

πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ: 

 Δλεκέξσζεο- πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο /πνιηηψλ, 

παηδηψλ, εθήβσλ, εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη δηάθνξσλ 

θαηεγνξηψλ εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ πνιηηψλ, γηα  ηελ πξφιεςε θαη  έγθαηξε 

αλαγλψξηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ,  γηα ηελ πξναγσγή  ηεο ςπρηθήο πγείαο, 

γηα ηελ πξνάζπηζε/δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ, ηελ 

θνηλσληθή επαλέληαμή ηνπο, ηελ ηζφηηκε πξφζβαζή ηνπο ζε  ππεξεζίεο πγείαο,  

απνθαηάζηαζεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο κε έκθαζε ζηελ αμηνπξέπεηα ησλ 

ςπρηθά αζζελψλ. 

 Δπηκφξθσζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο θαζψο θαη άιισλ ζηειερψλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα  πνπ απαζρνινχληαη ζε δνκέο θαη 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο. Δπίζεο, αλάινγεο 

δξάζεηο επηκφξθσζεο δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ ζε θνξείο, Μνλάδεο Τγείαο θαη 

Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ 

ΠΔΓΤ, ηεο Πξσηνβάζκηαο Φπρηθήο Τγείαο  ζε ππεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο 

Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο 

ρνιηθέο Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ηα παηδηά θαη νη λένη ζηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ πνπ νδεγνχλ ζε ςπρηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο
 
 θαζψο θαη 

ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ  ςπρηθψο
 
παζρφλησλ. 

  Οη ελ ιφγσ δξάζεηο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνχλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ  θαη ησλ θαηά ηφπνπο Ιαηξηθψλ πιιφγσλ, 

Δπηζηεκνληθψλ Δηαηξεηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ςπρηθή Τγεία (Φπρηάηξσλ, Φπρνιφγσλ, 
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θ.α.)  ή άιισλ  αξκφδησλ επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ Φνξέσλ, πιιφγσλ 

Φπρηθά Αζζελψλ  θαη  Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ θ.α., 

πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη έγθαηξεο δηάγλσζεο 

ςπρηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δηαηαξαρψλ, ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο, θαζψο θαη  ηεο 

επξχηεξεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ άξζε ηνπ ζηίγκαηνο  θαη ηεο 

δηάθξηζεο ησλ ςπρηθψο παζρφλησλ, ζην πιαίζην ηνπ  ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο.  

 Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ γηα δηακφξθσζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δεκνζηνπνίεζε 

απηψλ, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελ ιφγσ ζέκα. 

Δηδηθφηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: 

 Αλάξηεζε αθηζψλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη εληχπσλ κε νδεγίεο, 

παξνηξχλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πξνο εηδηθφηεξεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ, φπσο γνλείο, λένπο, εθπαηδεπηηθνχο, επαγγεικαηίεο  πγείαο, θ.α.  

 Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ψζηε νη 

ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιψλ  

ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

  Πξνβνιή ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εθζηξαηείαο γηα  ηελ Παγθφζκηα 

Ηκέξα  Φπρηθήο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ κελχκαηνο «Αμηνπξέπεηα θαη Φπρηθή 

Τγεία» (Dignity and Mental Health), κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε  ηνπ πιεζπζκνχ, κέζσ ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη ηεο 

δηνξγάλσζεο εηδηθψλ εθπνκπψλ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα ζπδεηνχλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, 

κε ζηφρν ηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο, ηελ αιιεινυπνζηήξημε θαη  ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

ην πιαίζην απηφ, πξνηείλεηαη ε  αλάπηπμε δηαιφγνπ – θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο  

θνξείο πγείαο, ή άιινπο αξκφδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζεκαηηθνχο  

άμνλεο.  

Γ2.  Δπηζεκαίλεηαη, όηη ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ζε δξάζεηο 

θαη ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ καζεηηθνύ (παηδηθνύ – 

εθεβηθνύ) πιεζπζκνύ, σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο  πνπ 

επεξεάδνπληελ  ςπρηθή πγεία, ηελ αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ςπρηθά αζζελώλ, ηελ ζεκαζία ηεο αλαδήηεζεο  θαηάιιειεο βνήζεηαο θαη 

ππνζηήξημεο (νηθνγελεηαθό, ζρνιηθό, θ.ι.π. πεξηβάιινλ), ηελ αλαδήηεζε ηεο 
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έγθαηξεο πιεξνθνξίαο θαη  θαζνδήγεζεο θαζώο θαη ηεο δηεπθόιπλζεο ησλ 

παηδηώλ κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ (εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, άξζε 

ηνπ απνθιεηζκνύ θαη ηεο απνκόλσζεο, ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θ.α.)  γηα 

ηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξναγσγή ησλ  ζεκάησλ ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.   

Δ.  Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη  νη αξκφδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο  ςπρίαηξνη, 

παηδνςπρίαηξνη, γεληθνί ηαηξνί, παζνιφγνη, ηαηξνί δεκφζηαο πγείαο, λνζειεπηέο –

ηξηεο,  επηζθέπηεο-ηξηεο πγείαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θ.α., λα ζπλεξγαζηνχλ ζε θάζε 

επίπεδν κε θνξείο, ππεξεζίεο, Ννζνθνκεία, Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, 

Πξσηνβάζκηεο Γνκέο Φπρηθήο Τγείαο  Φνξείο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΟΣΑ, 

πιιφγνπο, Μ.Κ.Ο./Α.κ.Κ.Δ. πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζέκαηα πξφιεςεο, δηάγλσζεο, 

ζεξαπεπηηθήο δηαρείξηζεο, ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη επαλέληαμεο αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο.      

Σ. Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δχλαληαη λα αλαδεηήζνπλ  

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα δηθαησκάησλ ςπρηθά παζρφλησλ ζηνπο 

αθφινπζνπο ηζηφηνπνπο. 

Γηεζλείο ηζηόηνπνη: 

http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/en/ 

http://www.wfmh.org/ 

http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_el.htm 

Ηζηόηνπνη ζηελ Διιάδα : 

www.moh.gov.gr 

www.psychargos.gov.gr 

www.posopsi.org  

Ε.  Οη απνδέθηεο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ,  παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά  

ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο Φνξείο φπσο θαη θάζε άιιν ζπλεξγαδφκελν 

Φνξέα, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ θαηά πεξίπησζε ελεξγεηψλ.
 

Δπίζεο, ην Γξαθείν  Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

παξαθαιείηαη φπσο εθδψζεη δειηίν ηχπνπ πξνθεηκέλνπ λα  ελεκεξψζνχλ ζρεηηθά φια 

ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο. 

      Η Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ      

 ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ( ζηελ ελφηεηα γηα ηνλ Πνιίηε θαη ζηελ ελφηεηα Τγεία 

/Γ/λζε ΠΦΤ/Σκήκα Γ΄ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξφιεςεο/ελφηεηα «Παγθφζκηεο 

Ηκέξεο»),  ηελ παξνχζα εγθχθιην. 

http://www.wfmh.org/
http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_el.htm
http://www.moh.gov.gr/
http://www.psychargos.gov.gr/
http://www.posopsi.org/
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Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλψζνπλ εθδειψζεηο, παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά 

ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο, Γ/λζε 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, (dipsy@moh.gov.gr,  

pfy@moh.gov.gr). 

πλεκκέλα: Παξάξηεκα (ζει. 4)  

                                                                               Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ  

                                                                                                             

 

 

                                                                                 ΑΝΓΡΔΑ  ΞΑΝΘΟ  

                                                                                                   

                                                                       

                                                                                        

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  ( κε ηα ζπλεκκέλα)  

1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο , Βαζ. Γεσξγίνπ Β΄2, 10028 Αζήλα 

2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ. νθίαο 2-6, 10021 Αζήλα  

3. Αθαδεκία Αζελψλ , Δι. Βεληδέινπ 28, 10679 Αζήλα  

4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηψλ θαη επνπηεπφκελσλ 

θνξέσλ)   

5. Τπνπξγείν Τγείαο 

α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηψλ (κε ηελ   παξάθιεζε      

       λα ελεκεξσζνχλ φινη νη επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο). 

β) Όινπο ηνπο επνπηεπφκελνο Φνξείο, ΝΠΙΓ & ΝΠΓΓ  

γ) Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή 

 δ) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηφινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, 15123 Μαξνχζη Αηηηθήο 

 ε) Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ, Παπαδηακαληνπνχινπ θαη Θεβψλ 1, η.θ.      

 11527, Αζήλα  

ζη) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή  

δ) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, 15123 Μαξνχζη Αηηηθήο  

ε)  Γξαθ. Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

η) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο       

6. ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο, Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ. 11521, Αζήλα   

7. Όια ηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο Υψξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιψλ θαη Σκεκάησλ) 

8. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνχ Λ. Καλειινπνχινπ Π. 1 & Καηεράθε , η.θ. 11525, 

Αζήλα.  

9.  Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνχ Π. Καλειινπνχινπ 3, η.θ. 11525, Αζήλα  

mailto:dipsy@moh.gov.gr
mailto:pfy@moh.gov.gr
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10.  Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνχ, Γεηλνθξάηνπο 70, η.θ. 11521, Αζήλα  

11. Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρψλ (γηα ελεκέξσζε ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ  Π.Δ.) 

12. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 

13. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) , Γ. Γελλαδίνπ 8. 10678 Αζήλα  

14. Διιεληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ – Πξναγσγήο Τγείαο, 

Παιαηνιφγνπ 9 15124, Μαξνχζη Αηηηθήο 

15. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο, Πεηξαηψο 134, 11854 Αζήλα  

(ελεκέξσζε Μειψλ ) 

16. Παλειιήληνο Ιαηξηθφο χιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο,  19675,Αζήλα 

(ελεκέξσζε Μειψλ)  

17. Παλειιήληα Έλσζε Ιαηξψλ  Γεκφζηαο Τγείαο Λ. Αιεμάλδξαο 215, 11623 Αζήλα  

18. Ιαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ.11525 Αζήλα (Δλεκέξσζε 

Δπηζηεκνληθψλ Δηαηξεηψλ)  

19. Γηαξθήο Ιεξά χλνδνο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Ι. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα  

(γηα ελεκέξσζε Ι.Μ.)  

20. Φπρηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ , Ππαδηακαληνπνχινπ 11, η.θ. 11528, Αζήλα   

21. Παλειιήληνο Φπρνινγηθφο χιινγνο , Σδψξηδ 10 Πι. Κάληγγνο , 10677, Αζήλα  

22. χιινγνο Διιήλσλ Φπρνιφγσλ, Λ. Βαζηιίζζεο Ακαιίαο 42,10558, Αζήλα 

23. ΄Δλσζε  Ννζειεπηψλ Διιάδαο, Βαζ. νθίαο 47, η.θ. 10676, Αζήλα (ελεκέξσζε 

Μειψλ)   

24. χλδεζκνο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο, Σνζίηζα 19. 10683. Αζήλα  

25. χιινγνο Δπηζηεκφλσλ Μαηψλ –ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ. 11521, 

Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειψλ)  

26. Παλειιήληνο χιινγνο Δπηζθεπηψλ –ηξηψλ,  Παπαξεγνπνχινπ 15, η.θ. 10561, 

Αζήλα (ελεκέξσζε Μειψλ )  

27. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Υαιθνθνλδχιε 17 , η.θ.10432 , Αζήλα    

28. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνχ 1, 10672 Αζήλα 

29.  Ι.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, 10241 Αζήλα  

30.  Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο – Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο : 

α) Γηα ινγαξηαζκφ Γεκφζηαο Σειεφξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκφ Γεκφζηαο 

Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνχδε 11, 10163 Αζήλα (δχν (2) 

αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 

32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνχζνπ 4 ,11525 Αζήλα  
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33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, 15125 Μαξνχζη Αηηηθήο  

34. ALPHA TV, 40
ν 

ρικ Αηηηθήο Οδνχ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ , Κηίξην 6) Κάληδα 

Αηηηθήο  

35. STAR CHANNEL,Βηιηαληψηε 36, 14564 Κάησ Κεθηζηά  Αηηηθήο  

36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηψο 100, 11854 Αζήλα  

37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο 10-123 15125 Μαξνχζη Αηηηθήο  

38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, 18547 Ν. Φάιεξν 

Αηηηθήο. 

39. ΔΗΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα  

40. Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κεΑ) Λεσθ. Δι. Βεληδέινπ 

236, η.θ.16341 ( Με ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ ηνπο πιιφγνπο Μέιε) 

41. Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία  Δι. 

Βεληδέινπ 236, η.θ. 16341 Ηιηνχπνιε .  

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνχ  Τγείαο  

2. Γξαθ. θ. Αλ. Τπνπξγνχ 

3.  Γξαθ. θ.θ.  Γελ. Γξακκαηέσλ (2)   

4. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ (3) 

5. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ  

6. Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο    

7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξφιεςεο  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

¨ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΑΠΗΖ ΣΧΝ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ¨  

 

Α.  Μέζσ ηνπ έξγνπ QualityRights, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, έρεη 

επηθεληξσζεί  ζην λα εμαζθαιίζεη φηη ε αμηνπξέπεηα ησλ ςπρηθά παζρφλησλ γίλεηαη 

ζεβαζηή ζε φιν ηνλ θφζκν. 

        Σν QualityRights πξνσζεί ηελ αμηνπξέπεηα: 

 Τπνζηεξίδνληαο ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε 

πλεξγάδεηαη κε θπβεξλήζεηο ρσξψλ, επαγγεικαηίεο πγείαο, νηθνγέλεηεο θαη ςπρηθά 

πάζρνληεο ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη νη απφςεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηζαθνχγνληαη ζε 

επίπεδν πνιηηηθήο, ππεξεζηψλ θαη θνηλφηεηαο. 

 Πξνσζψληαο κία πξνζέγγηζε αλάθακςεο ηεο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο 

Απηφ ζεκαίλεη ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ θξνληίδαο πνπ ζα 

παξέρεη ζπζηεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη φρη κφλν  κία ζεξαπεία ή δηαρείξηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ. Αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ςπρηθή 

πγεία ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο γηα  λα αληηιεθζνχλ ηηο ειπίδεο  

θαη ηα φλεηξά ηνπο, λα εξγαζηνχλ, λα δηαζθεδάζνπλ κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο 

θίινπο ηνπο θαη λα δήζνπλ κηα  ηθαλνπνηεηηθή δσή κέζα ζηελ θνηλφηεηα. 

 Τπνζηεξίδνληαο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ. 

Σν QualityRights, έρεη αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ θξνληίδαο πγείαο ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο αζζέλεηεο 

θαη λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο απέλαληί ηνπο. 

 Δλζαξξχλνληαο ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αιιεινυπνζηήξημεο θαη ηεο 

νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

             Σν QualityRights εληζρχεη ηνπο αλζξψπνπο κε ςπρηθά λνζήκαηα θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο λα αηζζαλζνχλ ζπλδεδεκέλνη κέζσ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ ππνζηήξημεο 

θαη ελδπλακψλνληάο ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ 

ςπρηθά παζρφλησλ.  

Β.  ηελ Διιάδα, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ  ςπρηθά 

παζρφλησλ, έρεη ζπζηαζεί ζην Τπνπξγείν Τγείαο,  ζην πιαίζην ηεο Γ/λζεο 

Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο, Σκήκα Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Αζζελψλ ( παξ. 3δ 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 106 ΦΔΚ 173/ η. Α΄/ 28.8.2015) «Οξγαληζκφο ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Τγείαο» φπνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ κε 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο  Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο θαζψο  θαη Δηδηθή Δπηηξνπή 

Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην  ηεο ζπζηαζείζαο  κε ην Ν. 2519/1997 Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ (παξ. 2 άξζξν 2 ηνπ Ν. 

2716/1999).  

    Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο,  είλαη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, φπσο ελδεηθηηθά 

είλαη ην δηθαίσκα γηα αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο Μνλάδεο Φπρηθήο 

Τγείαο, ην δηθαίσκα γηα εμεηδηθεπκέλε αηνκηθή ζεξαπεία, ην δηθαίσκα λα ακθηζβεηεί 

ν αζζελήο ζην Γηθαζηήξην ηελ αθνχζηα λνζειεία, λα ζπλνκηιεί θαη’ ηδίαλ κε 

δηθεγφξν, λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ αξρείσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ, ην 

δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη ην δηθαίσκα ηεο θνηλσληθήο ηνπ 

επαλέληαμεο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο (νηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή, κνξθσηηθή 

θιπ).  

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε Δηδηθή Δπηηξνπή:.  

α. Γέρεηαη αλαθνξέο, παξάπνλα  ή θαηαγγειίεο απφ θάζε πνιίηε, νξγάλσζε, θνξέα ή 

νπνηαδήπνηε επηηξνπή ή αξρή. 

β. Δπηζθέπηεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. 

γ. Πξαγκαηνπνηεί απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ θαηαγγειία έθηαθηεο επηζθέςεηο ζε 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. 

δ. Δλεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, φπσο ε έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν 

ή ηειενπηηθά κελχκαηα. 

ε. Γέρεηαη θαη δηεξεπλά πεξαηηέξσ ηηο εηήζηεο ππνρξεσηηθέο εθζέζεηο ησλ ππεπζχλσλ 

ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ησλ ηξηκειψλ επηηξνπψλ πξνάζπηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ηνπ Ν. 2519/1997. 

ζη. Τπνβάιιεη εηήζηεο εθζέζεηο γηα ην έξγν ηεο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ θαη θάζε θνξά πνπ 

δηαπηζηψλεηαη  παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, 

θαηαζέηεη ζρεηηθή έθζεζε  ππνβάιεη έθζεζε ζηελ πξναλαθεξφκελε Δπηηξνπή γηα 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. 

 δ. Παξεκβαίλεη θάζε θνξά πνπ δηαπηζηψλεη παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο θαη απνζηέιιεη αλαθνξά ζην 

αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε. 
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 ε. Οξγαλψλεη, επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ζε φιε ηελ Διιάδα ηελ εζεινληηθή 

δηθεγνξηθή αξσγή ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο ηεο ρψξαο.  

Γηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πιεξνθνξία, θαηάζεζε θαηαγγειηψλ, αλαθνξψλ  

θαηαγγειίαο, θ.α.  ζρεηηθά κε ηα Γηθαηψκαηα ησλ ςπρηθψο παζρφλησλ, νη Τπεξεζίεο , 

νη Φνξείο θαη νη πνιίηεο δχλαληαη  λα απεπζχλνληαη: 

Τπνπξγείν Τγείαο 

 Δηδηθή Δπηηξνπή πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο 

Αξηζηνηέινπο 17,  η.θ. 10187. 

Γ. Δπηπιένλ, θαη γηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα, ζεζκηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά παζρφλησλ έρνπλ Αλεμάξηεηεο Αξρέο, φπσο ν πλήγνξνο 

ηνπ Πνιίηε θαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο Ν. 2477/1997 θαη Ν. 2472/1997 αληίζηνηρα. 

Δληζρπηηθά ζηα αλσηέξσ  ιεηηνπξγεί ε πξφβιεςε ηνπ Ν. 3293/2004, κε ηελ νπνία 

επεθηείλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ζε ζέκαηα πγείαο, 

πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη εληζρχεηαη ην επηζηεκνληθφ ηνπ 

πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

 Η αλαγλψξηζε, ε πξνάζπηζε/ δηαζθάιηζε θαη ε πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ςπρηθά αζζελψλ ξπζκίδνληαη απφ φιν ην πιέγκα ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, φπσο 

ην χληαγκα θαη ηνπο  Ν. 2071/1992, 2519/1997 θαη 2716/1999 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

δηάζπαξηεο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ θαη Πνηληθνχ Κψδηθα.  

Γ. Σα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ αλαθέξνληαη ζε γεληθνχο άμνλεο  παξαθάησ 

φπνπ ζηνλ θαζέλα απφ απηνχο ελζσκαηψλεηαη  ζεηξά επηκέξνπο δηθαησκάησλ/ 

ππνρξεψζεσλ θαη είλαη  : 

- Σν δηθαίσκα ζηελ αμηνπξεπή πεξίζαιςε (εθνχζηα θαη αθνχζηα). 

- Σν δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα. 

- Σν δηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε. 

- Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

- Σν δηθαίσκα ζηελ απνθαηάζηαζε. 

 - Σν δηθαίσκα ζηε δσή ζηελ θνηλφηεηα.  

- Σν δηθαίσκα ζηε δηεθδίθεζε αμηψζεσλ. 

 

ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ  Πξνγξάκκαηνο «Τγεία – Πξφλνηα  2000-2006» θαη  

ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΦΤΥΑΡΓΧ – Β ΦΑΗ»  έρεη εθδνζεί εγρεηξίδην κε ζέκα: 

«Γηθαηψκαηα Φπρηθψο Παζρφλησλ» , ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο 
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ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε 

ελεκέξσζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ έξγνπ ηνπο , ζην πιαίζην ηεο παξνρήο θξνληίδαο 

ζε άηνκα κε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. (Πιεξνθνξίεο: www.psychargos.gov.gr). 

Δ. Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία 

(Π.Ο..Ο.Φ.Τ) σο αλεμάξηεην Γεπηεξνβάζκην Όξγαλν εζεινληηθψλ ζπιιφγσλ 

νηθνγελεηψλ θαη ιεπηψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο νξακαηίδεηαη φηη φια ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δνχλε 

αμηνπξεπψο ζ' έλαλ θφζκν ρσξίο απνθιεηζκνχο, ζηηγκαηηζκνχο θαη δηαθξίζεηο, λα 

αζθνχλ φια ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ 

ζηελ απηνλνκία θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηά ηνπο σο ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο.  

Βαζηδφκελε ζηηο αξρέο φηη νη νηθνγέλεηεο θξνληηζηέο πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηζφηηκνη 

εηαίξνη ζηε ζεξαπεπηηθή νκάδα κε ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ην άηνκν κε πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο, φηη νη νηθνγέλεηεο θξνληηζηέο ρξεηάδνληαη επίζεο ππνζηήξημε θαη 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα γίλνληαη ζεβαζηέο, 

φηη φια ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζην 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη λα ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο θαη φηη φια ηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα ζε επθαηξίεο, 

απνιαχζεηο, πξνθιήζεηο θαη επζχλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζηφρνη ηεο Π.Ο..Ο.Φ.Τ 

είλαη:  

 λα πξνβαίλεη ζε δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο άγλνηαο θαη ηεο παξαπιεξνθφξεζεο 

πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζηίγκα γχξσ απφ ηελ ςπρηθή αζζέλεηα, 

 λα αζθεί πηέζεηο γηα ηζφηεηα ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν πνπ ζα βειηηψζεη ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο θαη ηελ επεκεξία ησλ νηθνγελεηψλ θξνληηζηψλ ηνπο, 

 λα δηεθδηθεί επαξθείο πφξνπο γηα ηελ πγεία θαη θνηλσληθή θξνληίδα ησλ αηφκσλ 

κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ νηθνγελεηψλ θξνληηζηψλ ηνπο 

 λα ελδπλακψλεη θαη λα βνεζά ηνπο ζπιιφγνπο κέιε ηεο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ζεξαπείαο θαη θξνληίδαο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο,  

 λα κάρεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο θαη δσήο ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ησλ ηδίσλ 

θαη ησλ θξνληηζηψλ ζπγγελψλ ηνπο,  

 λα δηεπθνιχλεη ηνπο ζπιιφγνπο κέιε ηεο λα ζπλδπάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα 

δξνχλε απφ θνηλνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, λα πξναζπίδνπλ ηα 

http://www.psychargos.gov.gr/
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αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ νηθνγελεηψλ θξνληηζηψλ ηνπο. 

Η Π.Ο..Ο.Φ.Τ πξνζθέξεη ηελ εκπεηξία ηεο γηα ηελ εμέιημε ησλ ζπιιφγσλ κειψλ ηεο 

δηαηεξψληαο ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη αμηνπνηψληαο έλα δίθηπν εζεινληψλ 

πξνζπαζεί δηα ηνπ παξαδείγκαηνο ησλ κειψλ ηεο λα κεηαδψζεη ην πάζνο πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα θάζε είδνπο δηεθδηθήζεηο. 

Η Π.Ο..Ο.Φ.Τ εκπιέθεη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

θξνληηζηέο δηα ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηνπο ζπιιφγσλ πνπ είλαη κέιε ηεο 

πξνσζψληαο ηε ζεκαίλνπζα ζπκκεηνρή ηνπο σο ηζφηηκνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο κε 

ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε 

Αλαπεξίεο. 
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